Załącznik nr 3 do Regulaminu

UMOWA ADOPCYJNA PSA NR .................
Zawarta dnia………....……….....…w Opolu pomiędzy:
Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu ul. Torowa 9,
reprezentowanym przez.................................................................. - kierownika Schroniska
zwanym dalej Przekazującym
a Panem/Panią ………………………........…………………………………….............………..
Adres zam. ............................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego, e-mail ..........................................................................................
zwanym/ą dalej Przyjmującym
o następującej treści:
§1
1. Przekazujący oddaje Przyjmującemu do adopcji psa o imieniu.......................................................,
ur..............................................,nr kartoteki…………....................……, płeć ....................................,
rasa................................................................umaszczenie...............................................................,
znaki szczególne................................................................................................................................,
kastrowany/ sterylizowana ................. mikroczip nr………………………………………………...……,
2. Przekazujący oświadcza, iż przekazywane do adopcji zwierzę zostało zbadane przez lekarza
weterynarii i nie wykazuje objawów chorobowych.
3. Przekazujący zastrzega sobie prawo do kontroli warunków w jakich przebywa zwierzę

§2
Przyjmujący przyjmuje do adopcji w/w zwierzę i zobowiązuje się do:
a) zapewnienia mu właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, odpowiedniego
wyżywienia i stałego dostępu do świeżej wody do picia
b) jego wysterylizowania/wykastrowania do 8 m-ca życia (w przypadku zwierząt
niesterylizowanych/niekastrowanych)
c) dobrego traktowania go, pozbawionego dręczenia fizycznego i psychicznego
d) zapewnienia mu niezbędnej opieki weterynaryjnej w czasie choroby, a także okresowych
szczepień ochronnych i innych zabiegów zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
e) utrzymywania go w granicach swojej posesji, nie wypuszczając swobodnie na tereny
otwarte bez dozoru
f)

nie

utrzymywania go na uwięzi

g) zapewnienia mu wystarczającej ilości spacerów (min. 2-3 dziennie)

h) podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do jego odnalezienia jeśli zaginie
i)

powiadomienia Przekazującego do adopcji w razie zaginięcia, śmierci lub zmiany
właściciela zwierzęcia, a także zmiany adresu zamieszkania w terminie do 3 dni od daty
zdarzenia

j)

przekazania go z powrotem do schroniska, na zasadach określonych w regulaminie, jeśli
z jakichkolwiek powodów nie będzie chciał lub mógł dłużej się nim zajmować
§3

Przekazujący, tytułem opłaty za przekazane do adopcji zwierzę, pobrał od Przyjmującego
kwotę………........…zł (słownie:....................................................................................................)
a Przyjmujący otrzymał pokwitowanie w/w opłaty.
§4
Przyjmujący poinformowany został o konsekwencjach złego traktowania zwierzęcia wynikających
z obowiązujących przepisów, w tym z art. 35 i 37 Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997
oraz z art. 62 § 1-2, art. 77-78 i art. 108 Kodeksu Wykroczeń.
§5
Przyjmujący oświadcza, że:
a) jest świadomy tego, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność
karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt oraz Kodeksu Wykroczeń.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu adopcyjnego, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Przekazującego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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